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LAUNDRY OXYGEN
dezinfekčné bielidlo na báze aktívneho kyslíka

Kvapalný vysoko koncentrovaný prostriedok pre práčovne s bieliacim 
účinkom na báze aktívneho kyslíka, ktorý účinne odstraňuje organic-
ké aj anorganické škvrny zo všetkých typov tkanín. Prostriedok zaisťu-
je šetrný spôsob bielenia a odporúča sa predovšetkým na farebné 
prádlo, ktoré nie je odolné voči chlóru. 

Sanitec Laundry Oxygen podporuje činnosť základného pracieho pro-
striedku, pretože pri praní dochádza k uvolneniu aktívneho moleku-
lárneho kyslíka, ktorý pôsobí do hĺbky tkanín a eliminuje akýkoľvek typ 
škvŕn. V prípade použitia prostriedku Sanitec Laundry Clor pri predpraní 
umožňuje Sanitec Laundry Oxygen aj neutralizáciu zvyškového chlóru.

Prostriedok sa používa v priebehu hlavného prania, pri pH pracej kú-
pele 11,2 – 11 8. Dávkuje v gramoch na 1 kg suchej bielizne, pri teplote 
nepresahujúcej 50 ºC. Množstvo prostriedku závisí od stupňa tvrdosti 
vody: mäkká voda (< 15 ºF): 2 g, stredne tvrdá voda (15 – 25 ºF): 4 g, 
tvrdá voda (> 25 ºF): 8 g. Potom teplotu pracej kúpele zvýšiť až na 85 – 
90 ºC a ponechať niekoľko minúť, aby došlo k vývoju aktívneho kyslíka, 
a tým aj k účinnému pôsobeniu prostriedku.

POPIS

NÁVOD NA POUŽITIE

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Vzhľad tekutina
Farba bezfarebný
Vôňa jemne výrazná
Výstražný symbol žieravý

Uchovať mimo dosahu detí. V prípade použitia
iného,ako je uvedené v tomto dokumente sa
vždy uistite, že tento produkt je bezpečný pre
dané použitie. Dávkovanie môže byť upravené
v závislosti na type práčky a pracích podmienk-
ach. Nemiešajte s inými prípravkami. Biologická
rozložiteľnosť: 90%. Obsahuje peroxid vodíka.

Reg. (CE) 648/2004: neiónové povrchovo ak-
tívne látky 15,0 – 30,0 %, bieliace prostriedky na 
báze kyslíka viac ako 30,0 %, enzýmy, diklozán, 
konzervačné látky, vonné látky. Neobsahuje 
žiadne fosfáty.

UPOZORNENIE

ZLOŽENIE

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE

KYSLÉ ZÁSADITÉNEUTRÁLNE

pH

BALENIE 17kg kanister

Kód produktu: 2049
EAN kód: 8054633+ 833339

Počet kusov v kartóne: -
Počet kartónov v palete: 39
Počet kartónov v 1 vrstve: 13


